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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКА СЛУЖБА 

Службен весник на РМ, бр. 231 од 31.12.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за јавнообвинителска служба („Службен весник на Република 

Македонија“ број 62/15), членот 71 се менува и гласи: 

„Исклучителната компонента ја сочинуваат: 
- додаток на плата за посебни услови за работа, 

- дотаток на плата за постоење на висок ризик, 

- додаток на плата за доверливост и 

- додаток на плата за ноќна работа, работа во смени и прекувремена работа.“ 

 
Член 2 

Насловот пред членот 72 и членот 72 се менуваат и гласат: 

 

„Додатоци на плата 

 
Член 72 

(1) Јавнообвинителскиот службеник има право на додатоците од членот 71 

кумулативно во висина до 35% од износот на основната плата. 

(2) Јавниот обвинител со решение утврдува кај кој од јавнообвинителските 

службеници постојат посебни услови за работа, висок ризик или доверливост, 
како и процентот на додатокот/ додатоците но најмногу до кумулативно 

утврдениот процент од ставот (1) на овој член. 

 (3) Јавниот обвинител на Јавното обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција со решение утврдува кај кој од јавнообвинителските 

службеници од Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција постојат посебни услови за работа, висок ризик или доверливост, како 
и процентот на надоместокот/надоместоците но најмногу до кумулативно 

утврдениот процент од ставот (1) на овој член.“ 

 

Член 3 

Членот 73 се брише. 
 

Член 4 

По членот 120 се додава нова Глава XVI-a и 17 нови члена 120-а, 120-б, 120-в, 

120-г,120-д, 120-ѓ, 120-е, 120-ж, 120-з, 120-ѕ, 120-и, 120-ј, 120-к, 120-л, 120-

љ, 120-м и 120-н, кои гласат: 
 

„XVI-а. ЈАВНООБВИНИТЕСКА СЛУЖБА ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА 

ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 

СОДРЖИНАТА НА НЕОВЛАСТЕНО СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 
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Член 120-а 

(1) Со оваа Глава се уредуваат правата, должностите и одговорностите, како и 
системот на плати, додатоци и надоместоци на плати на јавнообвинителските 

службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и 

кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. 

(2) За се што не е уредено со оваа Глава или истата не упатува на одредби од 

Законот за јавнообвинителска служба, ќе се применуваат општите прописи за 
работни односи. 

 

Член 120-б 

(1) При вработувањe во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на 

комуникациите се применува начелото на соодветна и правична застапеност на 
граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, со почитување на критериумите на 

стручност и компетентност. 

(2) За вработување во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на 

комуникациите не се врши планирање согласно со Методологоијата за 
планирање на вработувањата во институциите на јавниот сектор. 

(3) Описот на звањата и бројот на јавнообвинителски службеници во Јавното 

обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на неовластено следење на комуникациите со актот за 

систематизација ги утврдува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела 
поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на 

комуникациите. 

 

Член 120-в 

(1) За сите прашања кои се однесуваат на работниот однос на 
јавнообвинителските службеници и лицата вработени во Јавното обвинителство 

за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 

неовластено следење на комуникациите кои вршат технички и помошни работи 

одлучува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. 

 (2) Истражителите доделени на работа во Јавното обвинителство за гонење на 
кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено 

следење на комуникациите правата од работен однос ги оставруваат во 

институцијата во која се вработени, доколку со овој закон поинаку не е уредено. 

(3) Остварувањето и заштитата на правата од работен однос вработените во 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите ги 

остваруваат пред надлежен суд. 

 

Член 120-г 

(1) Работните места на јавнообвинителските службеници се класифицираат 
согласно со членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 од Законот за јавнообвинителска 

служба. 

(2) Во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
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произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите се 

назначува Секретар од редот на административните службеници од категоријата 
Б кој ги исполнува посебните услови за работното место за нивото Б1 на 

раководни јавнообвинителски службеници. 

(3) Секретарот од ставот (2) на овој член го назначува Јавниот обвинител за 

гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 

неовластено следење на комуникациите. 
 

Вработување во Јавното обвинителство 

 

Член 120-д 

(1) Работниот однос јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство 

за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 
неовластено следење на комуникациите го засноваат на определено време, до 

укинување на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и 

кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. 

(2) Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат 

од содржината на неовластено следење на комуникациите за вработување на 
работни места на јавнообвинителски службеници објавува јавен оглас, согласно 

со општите прописи за работни односи, а кандидатите мора да ги исполнуваат 

општите и посебните услови утврдени со овој закон и актот за систематизација 

на работни места. 

(3) За Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите 

соодветно се применуваат одредбите од членовите 19 и 20 од овој закон во однос 

на вработувањето на определено време и неполно работно време, а 

вработувањата се спроведуваат во рамки на обезбедените средства со буџетот 

на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 
произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. 

За вработувањата од овој став одлучува Јавниот обвинител за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено 

следење на комуникациите. 

 

Начини на пополнување на работни места на јавнообвинителските 
службеници во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење 

на комуникациите 

 

Член 120-ѓ 
(1) Пополнувањето на работно место на јавнообвинителските службеници во 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите се 

врши преку спроведување на постапка за: 

- вработување, преку објавување на јавен оглас согласно со општите прописи за 
работни односи и 

- мобилност, преку распоредување или преземање. 

(2) Постапките за пополнување на работно место од ставот (1) на овој член се 
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спроведуваат во транспарентна, фер и конкурентна постапка. 

(3) Потреба од пополнување на слободно работно место, согласно со актот за 
ситстематизација, утврдува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на 

комуникациите. 

(4) Постапките за пополнување на работно место од ставот (1) на овој член се 

спроведуваат во рамки на обезбедените средства со буџетот на Јавното 
обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на неовластено следење на комуникациите. 

 

Општи и посебни услови за пополнување на работни места  

 

Член 120-е 
(1) За пополнување на работно место на јавнообвинителски службеник во 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, 

кандидатот треба да ги исполни следниве општи услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- активно да го користи македонскиот јазик, 

- да е полнолетен, 

- да има општа здравствена способност за работното место и 

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност. 
(2) Покрај општите услови за пополнување на работно место на 

јавнообвинителски службеник од ставот (1) на овој член, кандидатот треба да ги 

исполни следниве посебни услови: 

- да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место, 

- да има соодветно работно искуство потребно за работното место и 
- други услови утврдени со актот за систематизација на работните места. 

(3) Како дополнителен услов за пополнување на работно место на 

јавнообвинителски службеник може да се утврди и: 

- статус на дете без родители и без родителска грижа, кое до својата 

осумнаесетгодишна возраст имало ваков статус, согласно со закон, 

- статус на лице со посебни потреби, согласно со закон или 
- статус на корисник на државна стипендија, согласно со закон. 

 

Мобилност 

 

Член 120-ж 
(1) Мобилноста е хоризонтално движење на вработен од едно на друго работно 

место во рамките на истата група на работни места. 

(2) Мобилноста се врши преку распоредување, односно преземање на 

вработениот на работно место на исто ниво, односно на работно место за кое 

вработениот ги исполнува општите и посебните услови утврдени во актот на 
систематизација на работни места. 

(3) Мобилноста се врши без објавување на интерен, односно јавен оглас. 
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Мобилност преку распоредување 

 
Член 120-з 

Јавнообвинителскиот службеник кој ги исполнува посебните услови за работното 

место, утврдени во актот за систематизација на работните места, по потреба на 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите или по 
негово барање, може да се распореди во Јавното обвинителство за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено 

следење на комуникациите на работно место во исто ниво, односно звање, ако 

работното место е утврдено во актот за систематизација на работните 

места и не е пополнето. 

 
Преземање од судови, органи на државна управа, државни органи и 

други државни институции 

 

Член 120-ѕ 

(1) Вработен во судовите, јавните обвинителства, органите на државната 
управа,државните органи и други државни институции, кој ги исполнува 

посебните услови утврдени во актот за систематизација на работните места, 

може да биде преземен и распореден на соодветно работно место во Јавното 

обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на неовластено следење на комуникациите, ако за тоа се согласат 
Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат 

од содржината на неовластено следење на комуникациите, раководното лице на 

институцијата од која се врши преземањето и вработениот. 

(2) По укинување на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела 

поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на 
комуникациите, вработените преземени согласно со ставот (1) на овој член се 

враќаат во институцијата од која биле преземени на работно место на исто ниво. 

 

Права и должности на јавнообвинителските службеници во Јавното 

обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење на 
комуникациите 

 

Член 120-и 

За правата и должностите на јавнообвинителските службениците во Јавното 

обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 
содржината на неовластено следење на комуникациите соодветно се 

применуваат членовите 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65 и 66 од Законот за јавнообвинителска служба. 

 

 
Плата и надоместоци 

 

Член 120-ј 
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(1) Јавнообвинителските службеници во Јавното обвинителство за гонење на 

кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено 
следење на комуникациите имаат право на плата и надоместоци од плата, 

согласно со членовите 67,68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 од Законот за 

јавнообвинителска служба. 

(2) Платите, додатоците на плата и надоместоците од плата на вработените во 

јавнообвинителската служба се обезбедуваат од буџетот на Јавното 
обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на неовластено следење на комуникациите. 

 (3) Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските 

службеници во Јавното обвинителство се утврдува секоја година со одлука на 

Владата на Република Македонија и истата не може да биде помала од вредноста 

на бодот утврдена за јавнообвинителските службеници од јавните 
обвинителства. 

 

Исклучителна компонента на плата 

 

Член 120-к 
Исклучителната компонента на плата на јавнообвинителските службеници во 

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите ја 

сочинуваат: 

- додаток на плата за посебни услови за работа, 
- дотаток на плата за постоење на висок ризик, 

- додаток на плата за доверливост и 

- додаток на плата за ноќна работа, работа во смени и прекувремена работа. 

 

Додатоци на плата 
 

Член 120-л 

(1) Јавнообвинителскиот службеник има право на додатоците од членот 1 од овој 

Закон кумулативно во висина до 35% од износот на основната плата. 

(2) Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат 

од содржината на неовластено следење на комуникациите со решение утврдува 
кај кој од јавнообвинителските службеници постојат посебни услови за работа, 

висок ризик или доверливост, како и процентот на додатокот/додатоците, но 

најмногу до кумулативно утврдениот процент од ставот (1) на овој член. 

 

 
 

 

 

Плати на лица вработени во јавното обвинителство кои вршат помошни 

и технички работи 
 

Член 120-љ 
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Платите на лицата вработени во Јавното обвинителство за гонење на кривични 

дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на 
комуникациите кои вршат технички и помошни работи се во рамките на платите 

утврдени за административно-техничките јавнообвинителски службеници во 

зависност од степенот на образование, работното место на кое се распоредени 

согласно со актот за систематизација на работните места и работното искуство. 

Член 120-м 
(1) Истражителите кои ќе бидат упатени на работа во Јавното обвинителство за 

гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на 

неовластено следење на комуникациите и лицата упатени за обезбедување на 

ова јавно обвинителство имаат право на надоместок за посебни услови за работа, 

надоместок за висок ризик и надоместок за доверливост во кумулативен износ 

до 35% од основната плата. 
(2) Средствата за надоместоците од ставот (1) на овој член се исплаќаат од 

буџетот на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. 

(3) Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат 

од содржината на неовластено следење на комуникациите со решение утврдува 
кај кој од доделените истражители, односно лица за обезбедување постојат 

посебни услови за работа, висок ризик или доверливост, како и процентот на 

надоместокот/надоместоците но најмногу до кумулативно утврдениот процент од 

ставот (1) на овој член. 

 
Одговорност 

 

Член 120-н 

(1) Јавнообвинителскиот службеник е лично одговорен за вршењето на работите 

и работните задачи од работното место. 
(2) За повреда на службената должност јавнообвинителскиот службеник, освен 

секретарот одговара дисциплински согласно со општите прописи за работни 

односи. 

(3) Одговорноста за сторено кривично дело, односно прекршок не ја исклучува 

дисциплинската одговорност на јавнообвинителскиот службеник. 

(4) Јавнообвинителскиот службеник, кој на работа или во врска со работата, 
намерно или од крајно небрежност ќе предизвика штета на јавното 

обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 

содржината на неовластено следење на комуникациите, одговорен е за 

настанатата штета и е должен да ја надомести согласно со закон. 

(5) За престанокот на работниот однос на јавнообвинителските службеници во 
Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите 

соодветно се применуваат одредбите од членовите 111, 112, 113, 114 и 115 

ставови (2) и (3) од Законот за јавнообвинителска служба. 

(6) За престанокот на работниот однос на јавнообвинителскиот службеник со 
решение одлучува Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и 

кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, во 

постапка согласно со општите прописи за работни односи. “ 



превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k  

   
 
 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 5 

Актот за внатрешна организација и актот за систематизација на работните 

места,Јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои 

произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите ќе ги 
донесе најдоцна 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија" а членот 4 ќе се применува до денот на 

укинувањето на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и 
кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите. 


